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Referat fra generalforsamling i Tørsbøl Vandværk 21. februar 2022  

Der blev valgt dirigent, Niels Peter Nielsen, og referent, Jens Good. 

Forsamlingen godkendte gennemførelse af generalforsamling ift. vedtægter. 

Beretning fremlagt af formanden:  

• Der i det seneste år 2021 solgt 21.860 m3 vand, lille stigning ift. foregående år (+1260 m3 

ift 2020). 

• Vandspild i 2021 er opgjort til 22 pct, idet der er købt 26.701 m3, det koster 14.081 kr i 

vandspildsafgift.    

• Der har været 2 ledningsbrud det sidste års tid.  

• I oktober fandt Padborg vandværk vores alvorlige ledningsbrud i kryds mellem Skovengen 

og Tørsbølgade og fik det lukket. Herefter er vandtab 6 pct, hvilket er helt normalt i et 

ledningsnet. Man betaler straf afgift hvis tab er over 10 pct. Tabet svarer nu til 182 L/time.   

• Ledningsnettet er blevet frakoblet vandværket/bygningerne på Tørsbølgade.    

• Det blev i 2019 vedtaget at det skulle være 2 ekstra indbetalinger i 2020 og 2021 til 

afvikling af gæld i selskabet. Dette har virket og renter på kassekredit i Broager sparekasse 

er ikke længere en væsentlig post i regnskabet. Ved generalforsamling 2021 i juli. Blev 

besluttet at der fra 2022 skulle opkræves årligt beløb på 750 kr til afvikling af gæld.   

• Bestyrelsen har i forbindelse med regnskab 2021 set på budget og det følges efter planen 

og Tørsbøl vandværk forventes at være gældfri i 2031, hvor vores aftale med Padborg 

vandværk løber til. Der er indlagt 80 tkr til sløjfning af gamle boringer.    

• Der blev i efteråret taget endnu en ledning i brug med vand ind i vores ledningsnet. Den 

kommer i vores ledningsnet via Søndertoft syd for banen. Dermed er 

forsyningssikkerheden væsentlig forbedret.   

• Vores samarbejdspartnere er fortrinsvis Padborg vandværk, Vandværkernes EDB service i 

Holsted, Tvillum kort og ledningsoplysninger, RTM forsikringer via foreningen Danske 

Vandværker og Broager sparekasse. 

• Der er til udarbejdelse af regnskab 2021 og økonomisk rådgivning anvendt 

økonomikonsulent ved LandboSyd.      

• Realkredit restgæld er 1.037.021 kr ved indgang til 2022.  

• Fokus i bestyrelsen er at nedbringe udgifter og finde brud på ledningsnet, følge økonomien 

i vandværket tæt og afvikling af bygninger/grund hvor vandværk ligger.   

• Ved generalforsamling i 2021 blev bestyrelsen bedt om at undersøge mulighed for 

måleraflæsning ved begge indgange til området. En ekstra målebrønd ved Vestermark vil 
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koste 40 tkr, og derfor er dette udskudt til der evt. opstår problemer med for stort 

vandspild. Dvs. væsentlig over 6 pct.  

• Natsænkning af tryk i perioden 11.00 til 05.00 

Aftalt at der ikke bliver vandaflæsning ved Vestermark før der igen er tegn på for højt vandspild.  

Beretning godkendt.  

Regnskab godkendt.  

Budget fremlagt og generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om, at der fremadrettet 

fra 2022 årligt opkræves 750 kr inkl moms pr andelshaver for at nedbringe gæld og afvikle/lukke 

boringer i perioden frem mod 2031, hvor aftalen om køb af vand fra Padborg vandværk løber.  

Takstbilag godkendt. 

Indkomne forslag er der ingen af. 

På valg til bestyrelsen var  

Karsten Witt, Mogens Petersen  begge blev genvalgt   

Valgt til Suppleant blev Christian Eckholt og Anne Sofie Jepsen 

Valgt til revisorer blev Niels Peter Nielsen og Claus Christiansen  

 

Referent Jens Good 

21. februari 2022  

 

Referat er ikke underskrevet af dirigent og referent pga. vandværket ikke ønsker at underskrifter ligger på 

hjemmesiden/internettet, berigtigelse af referat kan opnås ved at kontakte dirigent Niels Peter Nielsen og 

referent Karsten Witt.    


